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1.ความเปนมา 
   สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี เปนสถาบันตติยภูมิ ขนาด 670 เตียง 
มีภารกิจในการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดทุกประเภท ซ่ึงในแตละวันมีผาเปอนท่ีตองทําความสะอาด   
เปนจํานวนมาก จึงมีความประสงคจะจางเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตาง  ๆท่ีใชในการบริการทางการแพทย 

2.วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูรับบริการไดรับการบริการผาท่ีสะอาดเพียงพอในการใหบริการ มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมี
ความพึงพอใจในผาท่ีจะจางเหมา ซัก อบ รีด ท้ังนี้ ผาท่ีจางเหมา ซัก อบ รีด คือผาผูปวยและผาท่ีใชในการ
รักษาพยาบาลทุกประเภท 

3. วิธีการซัก อบ รีด เส้ือผาผูปวย และผาตางๆ 
3.1 ผูรับจางตองแยกผากอนซัก โดยแยกเสื้อผาผูปวยและผาอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตางๆ สงซัก 

   3.2 กรณีเสื้อผาผูปวยใหแยกผาขาวและผาสี ไมใหซักรวมกันเพื่อปองกันสีตกเปรอะเปอน 
   3.3 กรณีเสื้อผาติดเชื้อ ใหแยกซักตางหาก โดยผาเปอนติดเชื้อจะแยกใสถุงพลาสติกสีแดง 
   3.4 กรณีสิ่งสกปรกติดผา ผูรับจางตองแยกซักตางหาก 
   3.5 สําหรับเสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ชนิดผาติดเชื้อ ตองผานการฆาเชื้อกอนทําการซักลางตามมาตรฐาน
งานควบคุมการติดเชื้อของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย 
 3.6 ผูรับจางตองใชน้ํายาเคมีซักผาหรือผงซักฟอก และน้ํายาปรับผานุมอยางเหมาะสม และไมเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและเสนใยผา และในข้ันตอนสุดทายของการซักผาผูรับจางตองใชน้ํายาปรับผานุมในการลาง
เพื่อใหผาท่ีซักสะอาดแลวมีกลิ่นหอมทุกครั้งท่ีซัก 
 3.7 ผูรับจางตองรีดเสื้อ กางเกง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หรือผาตางๆ และทําการพับผาใหเรียบรอย 

3.8 ประเภทของผาท่ีซัก แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 3.8.1 ผาเปอนธรรมดาไมติดเชื้อ ไดแก ผาท่ีใชกับผูปวย เปอนเหง่ือไคล อาหาร คราบสกปรก อ่ืนๆ 

มีเชื้อโรคปนเปอนไมมาก 
 3.8.2 ผาเปอนติดเชื้อ ไดแก ผาเปอนเลือด หนอง น้ําเหลือง อุจจาระ ปสสาวะ เสมหะ และผาท่ีใช

กับผูปวยแยกโรคติดเชื้อรายแรงตางๆ ไดแก เชื้อดื้อยา งูสวัด อีสุกอีใส เริม วัณโรค HIV ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก SAR ฯลฯ 
 3.8.3 ผาเปอนเคมี ไดแก เสื้อผาผูปวยปนเปอนยาเคมี ผาเปอนยาเคมีหกตกใส 
 3.8.4 ผาอ่ืนๆ ไดแก ผาเช็ดมือ ผามาน ผาปูโตะ ผาคลุมอุปกรณ ฯลฯ 
3.9 วิธีการซักผาเปอนธรรมดาไมติดเชื้อ 
 3.9.1 ลางดวยน้ําเปลา ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 2 ครั้ง 
 3.9.2 การซัก 
  - ใสผงซักฟอก 5 – 8 กรัม/กก. 
  - ความรอน 70 °C 
  - เวลา 20 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 

  3.9.3 การลาง/สลัดหมาด 
   - ลางดวยน้ํารอน ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 2 ครั้ง 
   - สลัดหมาด 5 นาที แลวน้ําผาออกจากเครื่อง 
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 3.10 วิธีการซักผาเปอนติดเชื้อและผาเปอนเคมี 
  3.10.1 ลางดวยน้ําเปลา ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 3 – 5 ครั้ง 
   - ใชโปรแกรมผาติดเชื้อ โดยใชน้ํายาฆาเชื้อประเภทไฮโดรโปคลอไรท แชดวยน้ํายา 
(0.5% Sodium hypochlorite) นาน 30 นาที กอนซัก 
  3.10.2 การซัก 
   - ใสผงซักฟอก 8 – 10 กรัม/กก. 
   - ความรอน > 70 °C 
   - เวลา 30 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 
  3.10.3 การลาง/สลัดหมาด 
   - ลางดวยน้ํารอน ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 2 ครั้ง 
   - สลัดหมาด 5 นาที แลวนําผาออกจากเครื่อง 
 3.11 วิธีการซักผาอ่ืนๆ 
  3.11.1 ลางดวยน้ําเปลา ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 2 ครั้ง 
  3.11.2 การซัก 
   - ใสผงซักฟอก 5 – 8 กรัม/กก. 
   - ความรอน 35 – 70 °C 
   - เวลา 20 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 
  3.11.3 การลาง/สลัดหมาด 
   - ลางดวยน้ํารอน ครั้งละ 5 นาที แลวปลอยน้ําท้ิง 2 ครั้ง 
   - สลัดหมาด 5 นาที แลวนําผาออกจากเครื่อง 
 3.12 ขอกําหนดการซักผา 
  3.12.1 ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุมจะตองมีเครื่องหมาย มอก. 
 3.13 วิธีการอบผา 
  3.13.1 ใหทําการอบผาแหงท่ีใชกับผูปวยทุกประเภท และผาท่ีใชในการรักษาพยาบาลทุกประเภท
ดวยอุณหภูมิ 60 – 80 องศาเซลเซียส และทําการรีดผาใหเรียบ 

4. การรับ – สง ผาผูปวยและผาตางๆ 
   4.1 ผูรับจางตองใชยานพาหนะท่ีใชรับ – สง เสื้อผาเทานั้น โดยกําหนดใหมีลักษณะปดมิดชิดเพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อ สามารถปองกันฝุนละอองได โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงเสื้อผาสะอาดท่ีซักเรียบรอยแลว 
ยานพาหนะขนสงจะตองสามารถปองกันน้ําฝน ฝุนละอองตางๆ ได และจะตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนการ
บรรจุผาสะอาด และพนักงานของผูรับจางทุกคนจะตองสวมเครื่องแบบหรือชุดปฏิบัติงานและมีปายชื่ออยางชัดเจน 
   4.2 ผูรับจางตองมารับเสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ท่ีงานซักฟอก สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
แหงชาติฯ ในชวงเวลาตั้งแต 07.00 – 12.00 น. ทุกวัน หรือตามวัน เวลา ท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
แหงชาติฯ กําหนด 
   4.3 กอนนําไปซัก อบ รีด หนักงานของผูวาจาง และพนักงานของผูรับจางตองชั่งน้ําหนักผาสกปรกตางๆ 
พรอมลงบันทึกจํานวนท่ีชั่งไดไวเปนหลักฐานในการตรวจรับคืน และชั่งน้ําหนักผาสะอาดเพื่อเปนหลักฐานในการ
คํานวณคาจาง โดยผาสะอาดท่ีสงคืนจะนอยกวาผาสกปรก แตจะตองลดนอยลงไมเกิน 2%  
   4.4 ผูรับจางตองมาสงเสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ท่ีซักผาสะอาดเรียบรอยแลวคืนในวันถัดจากวันท่ีมารับผา 
ไปซักใหงานซักฟอก สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ ระหวางเวลา 07.00 – 12.00 น. 
ของทุกวัน หรือตามวัน เวลา ท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ กําหนด  
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   4.5 ผาท่ีนํามาสงจะตองปราศจากคราบสกปรก และกลิ่นเหม็นอยางเด็ดขาด และผาสะอาดท่ีสงมอบ 
จะตองมีการบรรจุหอพลาสติกใหเรียบรอย 
   4.6 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบนําถุงผาสีเขมเนื้อหนาทนทานมาใหกับทางสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟ ู  
ผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ จัดใสผาเปอนกอนท่ีจะนําผาไปซักทุกวัน อยางนอยวันละ 80 ใบ หรือใหเพียงพอ      
ตอการใชงาน หากถุงผามีความชํารุดจะตองจัดเปลี่ยนใบใหม โดยสงมอบหลังวันทําสัญญาภายใน 15 วัน 
   4.7 มีการกําหนดวัน เวลา การรับ – สง ผาเช็ดตัวผืนใหญสําหรับหอผูปวยในท่ีชัดเจนโดยกําหนดให     
1 วันตอผาเช็ดตัวผืนใหญของผูปวย 1 ตึก เพื่อปองกันสลับสับเปลี่ยนผาเช็ดตัวผูปวย 
   4.8 การเขามาปฏิบัติหนาท่ีตองผานการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย โดยผูรับจางเปนผูดําเนินการ 
หากพบพนักงานท่ีไขสูงเกิน 37.5 องศา มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก     
หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงานและตองแจงหัวหนาควบคุมทันที และผูรับจางตองจัดหาพนักงาน              
มาปฏิบัติงานทดแทน 

5. ระยะเวลาสงมอบ 
   5.1 ผูรับจางตองมีโรงงานท่ีไดรับมาตรฐาน และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ซัก อบ รีด 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และตองมีระบบน้ําท้ิงท่ีไดมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระบบ
บําบัดน้ําเสียผานการรับรองจากผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
 5.2 ผูรับจางตองมีพื้นท่ีสําหรับแบงเขตใชงานเปนเขตสําหรับผาสกปรก และผาสะอาดใหชัดเจน โดยไม
ปะปนกัน 
 5.3 ผูรับจางตองมีเครื่องจักรท่ีมีความพรอมในการใชดําเนินงาน 

5.4 เสื้อผาผูปวย และผาตางๆ หมายถึงเสื้อผาสําหรับผูปวย และผาท่ีใชสําหรับการบริการทางการแพทย
ในการบําบัดและรักษาผูปวยท่ีติดยาและสารเสพติดทุกชนิด 
 5.5 ในกรณีผาเปอนฝงลึกท่ีพบวาจํานวน และประเภทเสื้อผาของผูปวยหรือผาตางๆ ท่ีสงมอบไมครบ
จํานวน หรือไมสะอาด ตามใบรับ – สง ผาสถาบันฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับ โดยผูรับจางตองรีบแกไขและสงกลับ
คืนภายใน 3 วัน มิฉะนั้น จะปรับเปนผาสูญหายและตองชดใชในสิ้นเดือนนั้นๆ 
 5.6 ในกรณีผาท่ีมีกลิ่นเหม็นอับท่ีพบวาจํานวน และประเภทเสื้อผาของผูปวยหรือผาตางๆ ท่ีสงมอบ    
ไมครบจํานวน หรือไมสะอาด ตามใบรับ – สง ผาสถาบันฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับ โดยผูรับจางตองรีบแกไข    
และสงกลับคืนภายใน 2 วัน มิฉะนั้น จะปรับเปนผาสูญหายและตองชดใชในสิ้นเดือนนั้นๆ (หากพบกรณีนี้หามผูรับจาง
นําน้ําหนักไปรวมกับน้ําหนักผาในวันถัดไปใหดําเนินการแกไขโดยไมคิดคาใชจาย) 
 5.7 หากมีผาท่ีสงซัก คาง และไดรับคําเตือนจากผูวาจางเปนลายลักษณอักษร หรือแจงดวยวาจาจากผูวาจางแลว 
และผูรับจางไมจัดสงผาใหผูวาจาง ผูรับจางจะตองจายคาปรับในอัตราชิ้นละ 20.- บาท/วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง
จากผูวาจางจนถึงวันท่ีสงผาครบ หากครบ 3 วัน ยังไมไดคืน จะปรับเปนผาสูญหาย และตองชดใชในสิ้นเดือนนั้นๆ 
 5.8 กรณีผูรับจางไมมารับ หรือไมมาสงผา ตามวันท่ีกําหนด ผูรับจางตองชําระคาปรับใหผูวาจาง        
เปนรายวัน วันละ 2,000.- บาท หรือไมมาสงผาตรงตามชวงเวลาท่ีกําหนด ผูรับจางตองชําระคาปรับใหผูวาจาง
เปนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 250.- บาท 
 5.9 กรณีผาชํารุดอันเกิดจากการกระทํา หรือความบกพรองของผูรับจางไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผูรับจาง
ตองชดใชตามอัตรามูลคาผาจากการจัดซ้ือจัดจาง ของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ 
 5.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดําเนินการไปประเมินสถานท่ีและการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวย    
และผาตางๆ โดยการไปตรวจดูท่ีทําการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวย และผาตางๆ ณ ท่ีทําการจริง โดยมิตองแจงลวงหนา
ขณะดําเนินการไปประเมินสถานท่ีคณะกรรมการตรวจรับและผูติดตามตองสวมหนากากอนามัยและอุปกรณ
ปองกันตามท่ีหนวยงานกําหนด) 
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 5.11 กรณีตามขอ 5.4 หากผาสะอาดท่ีสงคืนนอยกวาผาสกปรก ลดนอยลงเกินกวาอัตราท่ีกําหนด   
ผูวาจางจะถือวาเปนผาสูญหาย โดยคิดคาปรับตามน้ําหนักผาท่ีเกินอัตราท่ีกําหนด เปนกิโลกรัมๆ ละ 300.- บาท 
(ปรับตั้งแต 1 กิโลกรัมข้ึนไป) 
 5.12 ผูรับจางตองมีการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลแกพนักงาน ใหมีคําแนะนําการเฝาระวังปองกัน
เชื้อโควิด – 19 และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ และความรูในการสังเกตตนเอง ตองสงรายงานใหผูวาจาง    
เชน ภาพถาย หรือรายชื่อการอบรมของพนักงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 เปนเวลา 12 เดือน 

7. การสงมอบงานและการชําระเงิน 
 ผูวาจางจะชําระเงินคาจางท่ีคํานวณตามปริมาณผาสะอาดท่ีซัก อบ รีด เรียบรอยแลว เปนกิโลกรัม    
และตามราคาตอกิโลกรัมท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยคํานวณจากการสงมอบในรอบแตละเดือน 

8. ระยะเวลารับประกัน 
   ระยะเวลารับประกัน 7 วัน 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
   พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

10. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
   จากเงินงบประมาณ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 ปริมาณเสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ประมาณจํานวน 8,500 กิโลกรัมตอเดือน เทากับ 102,000 กิโลกรัมตอป 
 ราคากลางกิโลกรัมละ 15.- บาท 
 รวม ราคากลางท้ังสิ้น 1,530,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ          
                         (นางวีรวรรณ รัตนจันทา)                                                      
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ  
                  (นายดนัยณัฐ ภูมิภาค)            
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
                       (นางสาวธีรกานต ชัยพรหม) 
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เอกสารแนบทาย 1 
 

ราคาผาตางๆ ของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

ลําดับ รายการผา 
ราคา 

(บาท/หนวย) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

ชุดผูปวย 
 - ชุดผูปวย (สีเขียวเขม) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สสีมอิฐ) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สชีมพูบานเย็น) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สฟีาน้ําทะเล) เสือ้คอกลม 
 - ชุดผูปวย (สีเหลือง) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สีมวง) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สีเขียวออน) เสื้อคอกลม 
 - ชุดผูปวย (สฟีาอมเขียว) เสื้อคอกลม 
 - เสื้อยืดคอกลม (สีเขียว,มวง,ชมพู,น้ําเงิน,แดง,สม,เขียวตอง,ฟา)  
 - กางเกงวอรม สีดํา 
 - กระโปรงพรที ฟรไีซส 
ผาปูท่ีนอน 
 - ผาปูท่ีนอนสีขาว 
 - ผาปูท่ีนอนสีฟา 
 - ผาปูท่ีนอนสีชมพู 
 - ผาปูท่ีนอนสีน้ําตาล 
 - ผาปูท่ีนอนสีเขียว 
 - ผาปูท่ีนอนพิมพลายดอก 
ผาหม 
 - ผาหมนอนสีฟา 
 - ผาหมนอนสีชมพู 
 - ผาหมนอนสีเขียว 
ปลอกหมอน 
 - ปลอกหมอนสีฟา 
 - ปลอกหมอนสีชมพู 
 - ปลอกหมอนสีขาว 
 - ปลอกหมอนพิมพลายดอก 
 - ปลอกหมอนสีเขียว 

 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
50 
95 

180 
 

185 
185 
185 
185 
185 
185 

 
495 
495 
500 

 
40 
40 
40 
40 
40 
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ลําดับ รายการผา 
ราคา 

(บาท/หนวย) 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
 

16 
17 
18 
19 

 
 
 

20 
21 
22 

ผาหอเครื่องมือแพทย 
ผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง ขนาด 20 × 25 นิว้ 
ผาสี่เหลี่ยม ขนาด 20 × 25 นิ้ว 
ถุงผาเปอน 
ผาปูโตะ 
ผามาน 
ผาคลุมโตะจับจีบ 
กระโปรงคลุมเกาอ้ี 
หมวกคลุมผม 
ผากันเปอน 
ผาเช็ดมือ 
 - ผาเช็ดมือ (ผาดิบ) ขนาด 30 × 45 เซนติเมตร 
 - ผาเช็ดมือ (ผาดิบ) ขนาด 35 × 76 เซนติเมตร 
ผาทําความสะอาดอุปกณทางการแพทย 
ผาในชุดทําคลอด 
ผาผูกขอมือผูปวย 
เสื้อกาวน 
 - เสื้อกาวนสีมวง 
 - เสื้อกาวนสีเขียวเขม 
 - เสื้อกาวนสีขาวแขนสั้น (ผาลีวาย) 
Mask สีขาว,สีเขียว 
ผาเช็ดตัวผืนเล็ก 
ผาเช็ดตัวผืนใหญ 

15 
15 
15 

375 
150 
120 
364 
100 
25 
45 

 
17 
65 
15 

110 
30 

 
260 
260 
350 
10 

100 
160 
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